Certified Teammanager post HBO
Als (aankomend) leidinggevende, teamcoach, projectleider of coördinator heb je een veelzijdige en complexe functie
met verschillende verantwoordelijkheden en uitdagingen.
Een belangrijke brugfunctie in organisaties, die cruciaal is voor het slagen van de strategie, ijzersterk teamwork,
ontwikkeling van de medewerkers en teams, een pittige uitdaging!
Leidinggeven aan teams is dus een vak! Een vak dat vraagt om bedrijfskundige inzichten, coachende vaardigheden,
persoonlijk leiderschap en voorbeeldgedrag.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Je krijgt een brede bedrijfskundige kennis aangereikt van de diverse relevante vakgebieden
Je beheerst de stijlen van leidinggeven en weet open te communiceren
Je kunt de rollen van leider, coach, manager en trainer optimaal inzetten
Je weet je persoonlijke ambitie en die van de organisatie te verbinden
Je kunt strategische beslissingen inspirerend vertalen naar de werkvloer
Je bezit cruciale management- en coachvaardigheden
Je kunt realistische plannen en doelen stellen
Je bent een betere gesprekspartner voor het topmanagement en collega’s

Inhoud
Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze studiedag:
• Persoonlijk intake met de deelnemer en
opdrachtgever
• Persoonlijk Leiderschap
• Coaching en teamontwikkeling
• Deelopdracht: Persoonlijk Effectiviteitspaper (PEP)
• Strategie & Organisatie
• Modern HRM
• Organisatiestructuur (online module)
• Deelopdracht: Organisatie Analyse (OA)
• Onderzoeksvaardigheden (online module)
• Financieel management & budgettering
• Verandermanagement
• Presentatie eindopdracht & verdediging
Doelgroep
Dit intensieve programma is uitermate geschikt voor teamleiders, managers, coördinatoren, schoolleiders, onderwijs- en
zorgmanagers, projectleiders, accountmanagers, procesmanagers. De opleiding is ook geschikt voor diegenen die als
professional door ontwikkelen en in de toekomst deze rol gaan vervullen.
Om toegelaten te worden voor deze post-HBO-opleiding vragen wij minimaal HBO werk- en denkniveau. Heb je dat niet?
Geen probleem, dan kun je gebruikmaken van een zelfstudieprogramma om jezelf de benodigde voorkennis eigen te
maken.
Duur
De blokken van 2 dagen kennen de volgende opbouw:
•
Bijeenkomst 1 WAT | Visie: context, praktijkvraagstukken), theorie, methoden en technieken
•
Bijeenkomst 2 HOE | Integratie: vraagstuk, analyse, oplossing, implementatie, werkplekleren
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